
 

 

දුආ මගින් කෙකෙකුකේ 
ඉරණම කෙෙස් ෙළ හැෙ  

] සිංහල – Sinhala – [ سنهايل  

 

 

2014 ජූලි මස 10 ෙෙ දිෙ සවූදි 
අරාබිකේ අරබ් නිව්ස් පුෙත් පකත්  පළ වු 

ලිපිය 

 

සිංහල පරිෙර්තෙය 

ජාසම් ඉබ්න් දඉයාන් 
 

 

 

 
 

 

 
 

2014 - 1435 

 



 

 

 الءادلاعء رد ابليف 
 «باللغة السنهايلة » 

 

 

 

 

 

 

م4102يويلو01جريدة عرب نيوس يف   

 
 

 

 جاسم بن دعيان: ترمجة
 

 
 

 

 

 

 

 

2014- 1435 

 



 

3 

දුආ මගින් කෙකෙකුකේ ඉරණම 
කෙෙස් ෙළ හැෙ 

2014 කපබරොරි 21ෙෙ දිෙ සවූදි අරාබිකේ, 
අරබ් නිවුස් ප්රරෙතත්ි පත්ර කේ පළ වූ ලිපිය 

සිංහල පරිෙර්තෙය 

ජාසම් ඉබ්න් දඉයාන් 

මනුෂ්ය යන් ෙයකයන් නිතර කෙෙස් ෙෙ අපකේ 
කමකලොෙ ජීවිතකේ සතුට කෙෙ කදෙ සහ දුෙට පත් 
ෙරෙ අෙස්ථාෙන් කබොකහෝමයක් ිකබ්. නිත  
සතුට කහෝ නිත  දුෙ යෙ තත්ත්ෙය ිසසකෙක් 
කෙ ො දකී .  එෙම්  ජී විතය   ස් ෙ ා භ ා විෙෙ  ම 
පරීක්ෂ්යණයිස.  

අල් කුර්ආෙකේ අල්ලාහ් කමකසේ පෙසයි. “ඔබකෙන් 
ෙෙකරකු  ක්රිේයාකෙන් ඉතා  ලෂයණ ද ැයි  ඔබ 
පිරික්සනු පිණිස මරණයත් ජීවිතයත් නිර්මාණ ෙළ 
ඔහු බලසම්පන්ෙය, ෂයමාන්විතය” (67.2) 

ප්රිබ ය  ෙ රෙ  හ ා  ෙ ා ස ද ා ය ෙ  ප රි ස ර ය ,  අ පි  
ෙතතඤකයන් හා විනීත ෙ සටිය යුතු බෙ අපට බල 
ෙරෙ අතර, අොසදායෙ තත්ත්ෙය අපට ඉෙසීකමන්  
සට අල්ලාහ්කේ සහය පතන්ෙට උෙන්ෙයි. කේෙ 
ෙැිකයක් ෙයකයන්, කමෙැනි සයලු අෙස්ථාෙන් ම 
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අල්ලාහ්කේ ෙැමැත්ත පරිදි සදු ෙෙ අපි අෙකබෝධ 
ෙර ෙත යුතුය. අපෙ පසු ෙර ගිය කේ අපට සදු 
කෙොවිය යුතු එෙක් ෙෙ අතර, අපට සදු වූ කේ අපෙ 
පසු ෙර කෙෙ යෙ එෙක් කෙොකව්. ඉෙසීම සමඟම 
සහය පැමිකණෙ අතර, උෙදුකරන් පසු ෙ සහෙය 
ප ැ මි ක ණ යි .  ප හ සු ත ා ෙ  ප ැ මි ක ණ න් ක න් 
අපහසුතාකෙන් පසුෙය. (මූලාශ්රඅ ිර්මිදි) අපි ෙරදරය 
ට සහ පීඩාෙ ට පත් ෙෙ විට අපකේ කේෙ විය්ොසය 
පරීක්ෂ්යණය ට ලක්කෙයි.  කමම අපහසුතාෙය 
යාරීරිෙ, චිත්ත කව්ෙ, ආර්ථිෙ කහෝ මාෙසෙ එෙක් 
විය හැෙ.  

කමම තත්ත්ෙ ය  පිළිබඳ  ෙ  “(විය්ෙ ාස  ෙරෙ 
අයෙලුනි!) බිකයන්ද, ශුේධාකෙන්ද, ෙස්තු, ජීවිත, 
කභෝෙ හානි ිසරීකමන්ද යෙ දැයින් සැබැවින්ම, අපි 
ඔබ පරීෂයා ෙරන්කෙු. ඉෙසලිෙන්තයන්ට (ඔබ) 
ශුභාරිංචි කදනු.” අල් කුර්ආන් 2:155. 

කමෙ ැනි  අෙ ාසද ායෙ තත්ත්ෙය  ඇතැම්  විට 
පුේෙලකයකුට, පවුලෙට, සමාජයෙට කහෝ උම්මා 
කව් වියාල කෙොටසෙට සදු විය හැෙ. ෙර්තමාෙ 
යුෙකේ පලස්තීෙය, සරියාෙ, ඇෆ්ෙනිස්ථාෙය, 
මියන්මාරකේ සටිෙ ුස්ලිම් ෙරුන්ට සදු ෙෙ කේ 
අපහට දැෙ ෙත හැෙ. ුස්ලිම්ෙරු ඉස්ලාමීය 
විය්ොසය සහ අි උතුම් අල්ලාහ් කෙත දෑත් ඔසො 
ෙරෙ දුආ ප්රරර්ථොෙන් යෙ කදෙ තම ප්රරය්ෙ ෙලට 
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විසදුම් කදෙ, තමන් සතු බලෙත් ආයුධ බෙ සලෙි.  
ුස්ලිම්ෙරු අද ුහුණ කදෙ ප්රරය්ෙ ෙලට දුආ ෙම් 
ප්රරාර්ථො ෙ සයලු කරෝෙ නිොරණයක් බෙ දැෙ ෙත 
යුතුය. බලෙත් පීඩාෙට පත් ෙ සටිෙ ජෙතාෙක් දුටු 
රසූල් (සල්) තුමාණන්, “ඔවුන් සහය පතා අල්ලාහ් 
කෙත දුආ කෙොෙරන්කන් ඇයි?”  දැයි උපකදස් 
දුන්හ.  

පීඩාෙෙට ුහුණ කදෙ විට එය විසඳීමට අකේ 
හැිසයාෙ තුළින් සයලු ෙටයුතු ෙර, අෙසාෙකේ 
චාරිත්ර යක් ෙයකයන් පමණක් දුආ ිසරීමට පියෙර 
ෙැනීම අකේ ප්රරහ්ෙයට ුලිෙ කහේතු කව්. එම දුආ 
කෙහි ප්රරාණයක් කෙොමැත. අත් ිර්මිදි ොර්තා ෙළ 
හදිසයෙ කෙකෙකුකේ ඉරණම කෙෙස් ිසරීකම් 
අසමසම හැිසයාෙක් දුආ ිසරීකමහි ිකබෙ බෙ 
පෙසයි. 

අල් කුර්ආන් සඳහන් ෙරෙ අයුරින්,  සයලුම ෙබි 
ෙරුන් තමා ුහුණ දුන් සතුරු පරිසරය කෙෙස් 
ිසරීමට ෙත් උත්සාහකේ අෙසාෙ ආයුධයක් 
ෙයකයන් අල්ලාහ් කෙත හැරී දුආ ප්රරාර්ථො ෙළ බෙ 
දැෙ ෙත හැෙ. 

නූහ්  ෙබි (අකල) තුමාණන්කේ සේධිය කමයට 
පැහැදිලි නිදසුෙක් බෙ  කුර්ආන් කපන්ො කදයි. 
“ඔවුන් ට කපර වු  නූහ්කේ ජෙයා ද  අසත ය 
ෙකළෝය. එකමන් ම අපකේ ෙැත්තාට ද අසත ය 
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ෙකළෝය. තෙ ද ‘උන්මත්තෙයා’ යැයි පැෙසුකෙෝය. 
තෙ ද ඔහු පළො හරිනු ලැබුකෙෝය. ‘සැබැවින්ම මා 
(පරාජයට පත් වී) අබිබො යනු ලැබුකෙමි. එබැවින් 
මට  උපෙ ාර  ෙරනු  ම ැෙෙ . ’ ය ැයි  ඔහු  තම 
පරමාධිපිකෙන් ප්රරාර්ථො ෙකළේය. ෙැගිකරෙ 
(ෙැස) ජලකයන් වූ අහස් කදොරටු අපි විෙතත ෙකළු. 
මිහිතලකේ උල්පත් හටෙැන්වීු. නිර්ණය ෙරනු 
ලැබු ෙරුණු පරිදි ජලය (එිසකෙෙට) සන්ධි විය.” 
අල් කුර්ආන් 54: 9 සට 12 දක්ො. 

ඉහත සඳහන් ෙැිස ුල් අරාබි භාෂ්යාකෙන් මො 
දක්ෙන්කන්  ඉතාමත් බිහිසුණු දර්යෙයිස. අහසන් 
සහ කපොකළොකෙන් කව්ෙකයන් ෙලා බසෙ ජල 
ස්ෙන්ධය ුළු මහ කපොකළොෙම ආෙරණය ෙරයි. 
නූහ් ෙබි (අකල) තුමාණන්ට අෙමන් ෙළ සයලු 
කදොම  එම මහා  ජල ප්රරෙ ාහයට ගිී  ගියහ . 
මැවුම්ෙරු කෙත ඇරයුම් ෙරෙ ෙෙකීම නිස කලස 
ඉටු ෙරෙ ෙබි ෙරු අල්ලාහ්කේ සහයට හිමිෙම් 
ලබෙ බෙ  ිසෙ  හ ැෙ .  ෙබි ෙරුන්ට පක්ෂ්ය ෙ 
අල්ලාහ්කේ සහය ලබනු පිණිස ඔවුන් ෙළ ක්රිේයාෙ 
දෑත් ඔසො දුආ ඉල්ී මයි. 

බේර් සටකන් දී, ඉස්ලාමය ට බිහිසුණු තර්ජෙයක් 
එල්ල වු  කමොකහොකත් ,  මූලිෙ අවිආයුධ පො 
කෙොමැි 313 කදකෙක් ෙැනි සුළු ුස්ලිම් පිරිසක්, 
ෙෙෙ අවි සන්ෙේධ සතුරන් 1,000 කදකෙකුට 
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එකරහිෙ ුහුණ දුන් කමොකහොකත්, ුහම්මේ ෙබි 
(සල්) තුමාණන් අල්ලාහ්කේ සහය පතා  ුළු 
රාත්රි්යම යාඤාඤා ෙරමින් සටියහ. පසු දිෙ ඉස්ලාමීය 
ඉිහාසකේ වියාලතම ජයග්රාහණය උත්තරීතර 
අල්ලාහ් ුස්ලිම්ෙරුන්ට පිරිෙැමීය. 

කමය හා සමාෙ තෙත් සේධියක් කදස බලු. අමතර 
භටයින් සහ අවි සමඟ බලෙත් කුරුස යුේධ හුදාකව් 
යුද ෙැව්, තම රට කදසට පැමිකණෙ බෙ ආරිංචි වු 
සුල්තාන් සලාහුේ දීන් අේයූබි, මස්ජිදයට කෙොස් ුළු 
ර ාත්රි්යම  අි  උතුම්  අල්ලාහ් කේ  සහය  පත ා 
ෙැමදුකමහි නිරත විය. පසු දිෙ පාන්දර, බැිමත් 
කෙකෙකු අමතා “සතුරන්කේ බලෙත් හුදාෙ කෙෙ 
ආ ෙැව් රකේ ඉවුකරන් ඉෙත් ෙෙ කලස යාඤාඤා 
ෙරනු මැෙෙ.“ යැයි කීහ. එවිට “සලාහුේ දීන්! බිය 
කෙොෙනු. ඊකේ රාත්රි් ඔබ සැළු ෙළේකළේ සතුරන්කේ 
ෙැව් ගිලිහී අෙසාෙයි.“ යනුකෙන් ඔහු පිළිතුරු 
දුන්කන්ය .  සතුරන්කේ ෙ ැව්  ගිලිහී  ගිය  බෙ 
සුබාරිංචිය සුළු කව්ලාෙෙට පසු ෙ ඔහුට ලැබුණි. 

“දුආ යනු විය්ොසීන්කේ අයුධයිස” යැයි ඇතැම් 
විේෙතුන් පෙසන්කන් දුආ කෙහි ිකබෙ බලය 
නිසාය. 

තෙත් හදීසයෙ “දුආ යනු ෙැමදුකමහි හරය” කව් 
යැයි සඳහන් කව්. මූලාශ්රඅය ුස්ෙේ අහ්මේ සහ 
ිර්මිදි. 
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සුෙන් අබු දාවුේ මූලාශ්රිූත හදිසයෙ “දුආ යනු 
ෙැමදුම කව්” යැයි සඳහන් කව්. ඉහත සඳහන් හදීස් 
ෙදන් පිළිබඳ ෙ, ඕෙෑෙමින් සතා බලෙ කෙකෙක්  
ඒො ඉතා පැහැදිලි, නිය්චිත,ඒොන්ත ෙදන් බෙ 
අෙකබෝධ ෙර ෙනී. එකසේ ෙම් ෙැමදුකමහි හරය 
සහ ෙැමදුම යැයි හැඳින් ෙෙ දුආ ෙම් ප්රරාර්ථොෙට 
අපි අෙධාෙය කයොු කෙොිසරීමට කහේතුෙ කුමක් ද? 

කමයට කහේතුෙ, අනිකුත් ෙැමදුම් ක්රිේයාෙන් හා සසඳා 
බලෙ විට, ොලය, ස්ථාෙය, භාෂ්යාෙ හා ොයිෙ 
පරිශ්රඅමකයන් අු, බාහිර කපනුකමන් කෙකහසී කමන් 
එය අු ප්රරමාණකේ ක්රිේයාෙක් කලස අපි සලෙෙ 
නිසාය. දුආ පිළිෙනු ලැබීම සඳහා ඉතා සුදුසු හා 
ොකලෝචිත අෙස්ථාෙන් ිකබෙ බෙ සඳහන් ෙෙ 
ෙුත් දුආ ිසරීම සඳහා සීමාෙක් කහෝ නියමාෙලි 
ිසසෙක් ෙ ැත .  ඕෙෑම  අෙස් ථ ාෙෙ ,  ඕෙෑම 
ස්ථාෙයෙ, ඕෙෑම භාෂ්යාකෙන්, ඔසේ තත්ත්ෙකේ 
සටිෙ ොන්තාෙක් කහෝ ජූනූබ් තත්ත්ෙකේ සටිෙ 
කෙකෙකුට පො දුආ ිසරීමට හැිසය. 

දාසයා හා පරමාධිපි අතර ිකබෙ සම්පූර්ණ 
බැඳීකම් ප්රරොයය දුආ කව්. කහොඳ කහෝ ෙරෙ, සතුට 
කහෝ දුෙ, ොස කහෝ අොසය, ධෙය කහෝ දරිත්ර තාෙ 
ෙැනි සෑම කමොකහොකතහි ම කෙකෙක් සම්පූර්ණ 
කයන් ම අල්ලාහ්කෙන් පමණක් යැපීම ද,  සයලු කේ 
උත්තරීතර අල්ලාහ් කේ  පාලෙයට යටත් බෙ ද, 
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නිමාෙක් ෙැි ෙටිො ෙස්තු ෙල යතුර අල්ලාහ් ට 
හිමි බෙ ද විය්ොස ිසරීම දුආකව් පදෙම කව්. 

දාසයා ෙෙ මිනිසා ඔහුකේ පරමාධිපි හා සම්බන්ධ 
ෙරෙ ක්රිේයාෙ දුආ කව්. යාචෙකයක් තම දෑත් ඔසො 
ඉල්ලන්ෙ ා  කසේ  ද ා සය ා  තම  ද ෑ ත  ඔසෙයි . 
“ජෙයිනි!නුඹලා අල්ලාහ්  කෙත අෙය තාෙන් 
ඇත්තන්ය. තෙද අල්ලාහ් , ඔහු සර්ෙ සම්පූර්ණ 
ඉසුරුමත්ය ,  සර්ෙ  ප්රරයිංස ාල ාී  ෙන්කන්ය .” 
යනුකෙන් අල් කුර්ආන් ප්රරොය ෙරයි. 

සම්පූර්ණ යටහත් ෙමින්, ුළු හදෙින්, තම මැවුම් 
ොරයා, කපෝෂ්යණය ෙරන්ො හා රැෙ ෙන්ො ෙෙ 
අල්ලාහ් කෙත සම්පූර්ණ බලාකපොකරොත්තු ෙ සහිතෙ 
ඉදිරිපත් ෙෙ දාසයා අල්ලාහ්කේ ොරුණිෙ දතෂ්ය්ටිය 
ඇද ෙන්ො අතර, තම දාසයා ෙ හිස් අින් පලො 
හරින්ෙට අල්ලාහ්  ලජ්ජා ෙෙ බෙ ෙබි (සල්) 
තුමාණන් පැෙසුහ. මූලාශ්රඅ ිර්මිදි, අහ්මේ, අබු දාවූේ. 

තමා කෙත පැමිකණෙ දරුො, ඔහු කෙතරම් අකීෙරු 
වුෙත් ,  හි ස්  අින්  හ රෙ ා  ය ැ වීම  ම ෙෙකේ 
ස්ොභාෙයට කෙොෙැළකේ. එකසේ ෙම් අි ොරුණිෙ 
හා  සයලු මව්ෙරුන් සත් තුළ ෙරුණාෙ මැවු 
අල්ලාහ් තම දාසයා හිස් අින් හරො යෙන්කන් 
කෙකසේද?  තම දාසයා ප්රරාර්ථො කෙොෙළ විට 
කෙෝපයට පත් ෙෙ අල්ලාහ්, එම දාසයා තමාකෙන් 
යාඤාඤා ෙරෙ විට සතුටු කෙොෙන්කන් කෙකසේද? 
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දිගින් දිෙට අල්ලාහ් කෙතට හැරි යාඤාඤා ිසරීම 
අල්ලාහ් කෙකරහි දාසයා තුළ ස්ථාපිත වූ ස්ථීර 
විය්ොසකේ සලකුණක් ෙෙ අතර, දාසයා ෙැඩි 
ෙැඩිකයන් යාඤාඤා ෙරෙ ප්රරමාණයට ඔහුකේ කේෙ 
විය් ෙස ාය  අධිෙ කව් .  දුආ  යනු තමා  ෙ ැමි 
භාෂ්යාකෙන් තම මැවුම් ෙරු සමඟ තම සත් තුළ 
දාසයා ෙරෙ සම්භාෂ්යණයයි. දුආ යනු, තම අෙය තා 
කලෞිසෙ කේ එය කෙතරම් අල්ප වුෙත් කහෝ 
සුවිකයේෂ්ය කහෝ යුද පිටිකේ බලෙත් සතුරු උෙදුර මැද 
කහෝ උත්තරීතර අල්ලාහ් ට ෙන්ෙලව් ිසරීම යැයි 
ෙබි (සල්) තුමාණන් පැෙසු බෙ ිර්මිදි ොර්තා 
ෙරයි. 

ඉස්ලාමීය යබ්ද මාලාකව්, “ඉටු ෙළ කෙොහැෙ”, 
“අත්පත් ෙර ෙත කෙොහැෙ”, “ජය ෙත කෙොහැෙ” 
ය ෙ  ෙ ච ෙ  ක ෙ ො ම ැ ත .  දු ආ  ිස රී ම  ප හ සු 
ොතාෙරණයෙ සත් පිෙෙෙ, නිහතමානී භාෙය 
උපදෙෙ ක්රිේයාෙක් ෙෙ අතර ,  අපකේ අපහසු 
අෙස්ථාෙන් හි අපකේ දුආ පිළි ෙනු ලැබීම ෙැෙ 
ආරක්ෂ්යණය කදෙ බෙ රසූල් (සල්) තුමාණන් 
පැෙසුහ. මූලාශ්රඅ අත් ිර්මිදි. 

දුආ ිසරීකමන් පසු ිසසදු උත්සහයක් කෙොෙර 
පැත්තෙට වී සටිෙ කෙකෙක් අල්ලාහ්කේ අසීමිත 
ෙරුණාෙ විහිළුෙට භාජෙය ෙරෙ කෙකෙක් බෙ 
සැලකක්. 
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ඔකබ් අදහස් අපට දන්ෙන්ෙ. 

  

sinhala@islamhouse.com 

 


